
فلو كنتم  )) إن كنتم مؤمنين ((لقوله:  ؛ن حقا ال يأمره إميانه باملعاصيمومن فوائد اآلية أيضا: أن املؤ 

  مؤمنا حقا ما اختذمت العجل إهلا. 

من أين  ؛بين للمجهولاملنفسه بل يذكره بصيغة  إىل ومن فوائد اآلية أيضا: أن الشر ال يسنده اهللا تعاىل

  ؟ ..نأخذها يا

   )) يأمركم(( : الطالب

يسنده اهللا إىل نفسه ال أن الشر أو ما أشبه ذلك  :أنتم فامهني السؤال؟ أن من فوائد اآلية ،ال الشيخ :

وألقى اهللا  :مل يقل اهللا تعاىل )) أشربوا في قلوبهمو  ((خليل؟ من قوله: يا يسنده للبناء للمجهول يال 

   )) أشربوا في قلوبهم ((يف قلوم حب العجل بل قال: 

   عبد الرمحن؟ نعم، وهي؟ هل هلا نظري من القرآن؟و 

  )) وأنا ال ندري أشر أريد بمن في األرض أم أراد بهم ربهم رشدا  ((: الطالب

  ))  وأنا ال ندري أشر أريد بمن في األرض أم أراد بهم ربهم رشدا (( الشيخ :

  ما هي الفائدة؟  : الطالب

ألن  ؛للمفعول وما يشتق منه ال يضيفه اهللا إىل نفسه بالبناء للفاعل بل بالبناء الفائدة أن الشر الشيخ :

) مفهوم يا مجاعة؟ وقد مر هذا علينا يف باب  الشر ليس إليك (النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: 

وجل كل نسيتم؟ يعين تقدير اهللا عز  والقضاء والقدر يف العقيدة وذكرنا أن الشر يف املفعول ال يف الفعل أ

واخلري  ،حىت العجز والكيس :شيء فهو بقضاء اهللا وقدره حىت كما قال الرسول عليه الصالة والسالم

ألن اهللا ما أوجده إال حلكمة بالغة  ؛هو خري ،لكن الشر بالنسبة لفعل اهللا له خري ليس بشر ؛والشر

ملكروهات والشرور نعم؟ ولعلكم ا نا ذكرنا حوايل مثان فوائد إلجيادوأظن أن ؛وغاية حممودة وإن كان شرا

  ؟ .....لإن شاء اهللا على ذكر منها نعم؟ أو صار ك

  .. البعض: الطالب

 ؛على كل حال هذه الفائدة جيب أن نعلمها أن فعل اهللا ليس بشر مهما كان فهو كله خري الشيخ :

وحنن  ؛املخلوقات وأما نفس الفعل فهو ليس بشر ،ألن اهللا حكيم لكن الشر يف أيش؟ يف املفعوالت

فهذا املفعول الواقع من  ؛لكنه يريد أن يشفى ي ابنه بالنار والنار مؤملة حمرقةضربنا مثال يف الرجل يكو 

   مودة يكون أيش؟ يكون خريا .الفاعل شر مؤمل حمرق لكن الكي نفسه من أجل غايته احمل



لدار اآلخرة عند اهللا خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن  إن كانت لكم ا مث قال اهللا تعاىل: ((

لن تمسنا النار إال  ب لليهود الذين قالوا لنا اآلخرة ولكم الدنيا ((ييف هذه اآلية تكذ))  كنتم صادقين

  ما وجهه؟  ....)) ما وجهه؟ وجهه يا  أياما معدودة

  )) فتمنوا الموت  الناسن كانت لكم الدار اآلخرة خالصة من دون إقل ((  الطالب:

  ال وجه تكذيب اليهود يف هذا؟ الشيخ:

  أي فتمنوا املوت: الطالب 

  .))  لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ((وقد قال اهللا:  )) فتمنوا الموت: ((  الشيخ

لكن مبين على  ؛الفائدة الثانية وهي مبنية على خالف يف تفسري اآلية: جواز املباهلة إلثبات احلق 

  من أين نأخذها يا عبد اهللا؟ ؛خالف يف تفسري اآلية

  ))  فتمنوا الموت ((من قوله:   الطالب:

ويش هذا الرأي الذي أشرنا إليه قلنا بناء على أا من  )) فتمنوا الموت ((أي نعم من قوله: :  الشيخ

  باب املباهلة؟ 

  .......)) داخلون على  فتمنوا الموت ((: بأن قوهلم إن تفسريهم الطالب:

وذكرنا لكم أن  ؛ظاهرها وال تكون من باب املباهلةاآلية أن املراد ب :نعم هذا قول والقول الثاين:  الشيخ 

ابن كثري  ذكرهأن ما ؛ وبينا ابن كثري ضعفه وقال إنه لو كان األمر كذلك لكانوا هم أيضا يلزموننا بذلك

ولكنهم مل  ؛إذ أم لو ردوا األمر إىل النيب عليه الصالة والسالم لتمنوا ، ليس بالزم،رمحه اهللا ليس بالزم

طيب فيها أيضا دليل على كذب اليهود فيما يدعون  .ألنه هم املدعون فكانوا هم الذي يلزمهم يردوه

   وهذه ذكرناها.

   قوله: ؛ اآلية اليت بعدهاوفيه أيضا دليل على أن معىن

)) على أن الكافر يكره املوت ملا يعلم  أيديهم واهللا عليم بالظالمين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت (( 

  ؟ ؛ صاحل عبوديمن سوء العاقبة

  ))ولن يتمنوه  ((؟ قوله:  ))ه ولن يتمنو  ((  الطالب:

  ؟ حنن قلنا مبا يكره من سوء العاقبة ،ال :  الشيخ

  )) ولتجدنهم أحرص الناس على حياة (( الطالب: 

  سيد؟  ال،  :: الشيخ



  )) ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم (( الطالب:

عاقبون على الذنوب فال ميكن ييعين أم يعلمون ما  )) بما قدمت أيديهم ((الشاهد قوله:  :  الشيخ

من أين نأخذ يا حممد؟  ؛فيصلوا إىل العقاب. وفيه ويف اآلية دليل على إثبات السببية يتمنوا املوتأن 

   )) قدمت أيديهمبما  ((: الطالب

من الذي   ؟من الذي ينكر األسباب من أهل البدع غامن ))  بما قدمت أيديهم من قوله (( : الشيخ

  ينكر األسباب من أهل البدع؟

  قدريةال الطالب:

   ؛ال  قدريةال : الشيخ

  األشاعرة: الطالب

العلة ويوجبون  .... املعتزلة بالعكس يوجبون أن يكون يف ؛األشاعرة واجلهمية ،ومن؟ واجلهمية  : الشيخ

  على خالف بينهم. األصلحفعل   كما مر  وهلذا يرون أنه جيب على اهللا ؛العلة موجبة

  ))  ولن يتمنوه (( :من أين نأخذ يا آدم؟ من قوله ؛وفيه إثبات العلم هللا عزوجل

  ؟))  ولن يتمنوه ((أيش وجه الداللة من قوله: 

  ...... الطالب:

   أن هذه تفيد علم اهللا أيش وجه الداللة من إفادا لعلم اهللا ؟الدليل إذا ويش   : الشيخ

  )) ولن يتمنوه (( الطالب:

  تقول فيها إثبات علم اهللا ما وجهه؟ ... الظاهر أا رمية من غري الرامي : الشيخ

  )) عليم ((لقوله:  )) واهللا عليم قدير ((إثبات فيها علم اهللا يكون السؤال  الطالب:

 )) يتمنوه ولنحىت (( فيها إثبات العلم لكن  )) واهللا عليم قدير ((صحيح أن ما هو ال   : الشيخ

  فيها إثبات العلم؟ 

  يعين أن اهللا عليم، علمه بأم لن يتمنوه )) ولن يتمنوه ((يعين  الطالب:

فوقع األمر كما أخرب به فدل على  ما متنوه فعال وقع )) ولن يتمنوه (( :ألم ما متنوه قال اهللا : الشيخ

لن  ((لكنهم  ؛ال ال؟ لو متنوه حاشاه من ذلك لكان األمر ما يدل على هذاإو  هعلملأن معلومه مطابق 

  .فعال ما متنوا املوت ولو متنوه ملاتوا )) يتمنوه

  )). بالظالمينواهللا عليم  وفيها أيضا إثبات العلم يف مجلة أخرى من اآلية يف قوله: (( 



 ،، ختصيص العموم لغرضمأو لغرض أحسن أع ،ديدهوفيه أيضا دليل على جواز ختصيص العموم للت

  واهللا عليم بكل أحد )) واهللا عليم بالظالمين ((يف قوله:  الطالب:

كل   ،أفهمتم اآلن؟ حنن ال نقول العلم فقط ؛خص هنا للتهديد هيف الظاملني وغريهم ولكن : الشيخ

ولتجدنهم أحرص مث قال اهللا تعاىل: ((   العمومات جيوز أن تقيد خبصوص من أفرادها لغرض نعم؟.

   )) هذا . الناس على حياة

  شيخ ما حكم املباهلة؟ الطالب:

وقد روي أن ابن  ؛حكم املباهلة جائز لألمور اهلامة اليت يقصد ا إثبات احلق وإبطال الباطل  : الشيخ

نه وعن أبيه أنكر العول يف الفرائض وقال من  شاء باهلته على ذلك إن الذي أحصى عباس رضي اهللا ع

يف األشياء اهلامة ال بأس  ؛وذكر الفروض اليت توجب العول ؛عل يف املالجيال ميكن أن  عاجل  عدد رمل

األمر خبالف  يقع ولكن بشرط أن يكون على علم من ذلك لعل ؛اإلنسان يباهل عليها إلثبات احلق

   هذا ويصاب .

  أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم جاءه وفد جنران هل دعاهم ؟.  ؟ شيخ: الطالب

وفد جنران دعاهم أما يف قصة اليهود أنه ما ورد أن النيب صلى اهللا عليه دعاهم لكن ما أجابوا  : الشيخ

     .على هذا األمر يف دليلما مباهلة لكن كأن ابن كثري يرجح هذا ويقول للوسلم دعاهم 

  كيف املباهلة؟  الطالب: 

  نعم؟ الشيخ

  املباهلة كيف يعين ؟   :الطالب

قول تعال نمثال أنا أقول كذا وأنت تقول كذا  يعين اهللا بالدعاءإىل ل من االبتهااملباهلة أصلها  :الشيخ

   أو ما أشبه ذلك . ،أو الكاذب منا يصاب بكذا ،قول تعال وجنتمع ونقول لعنة اهللا على الكاذبنين

وطئة )) الالم هنا م ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركواقال اهللا تعاىل: ((    

ويف القسم املقدر وهو:  )) ولتجدنهم ((نون التوكيد الثقيلة يف وقوله: بللقسم واجلملة مؤكدة بالالم و 

فلماذا  ؛مضارع وليس فيه ناصب ينصبه الدال مفتوحة وهو فعل )) لتجدنهم ((وهنا  ؛واهللا لتجدم

 ((وقوله:  ؛واملضارع إذا اتصل بنون التوكيد يبىن على الفاعل ،فتحت الدال؟ ألنه متصل بنون التوكيد

املفعول األول اهلاء يف  ؛واخلرب نصب مفعولني أصلهما املبتدأوأنه ي ،هذا فعل مر علينا قريبا )) لتجدنهم

إما للرسول صلى  )) لتجدنهم ((واخلطاب هنا  )). أحرص الناس ((واملفعول الثاين  )) لتجدنهم ((



فكل خطاب  ؛واخلطاب للرئيس أو لإلمام خطاب ألتباعه ،القرآن أوالباهللا عليه وسلم  ألنه املخاطب 

 :دليل على أنه خاص به مثل قوله ه وسلم فهو خطاب ألمته إال ما دليف القرآن للرسول صلى اهللا علي

نعم اخلطاب  ؛)) وما أشبه ذلك فهو على خصوصه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ((

والقرآن الكرمي  ،ذا القرآن الكرمي أي لتجدم أيها املخاطب خطابهى تتأللرسول وإما لكل من ي

 )) أحرص (( )) ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ((قال:   خماطب.خماطب به من؟ مجيع الناس

أن يكون اإلنسان طامعا يف الشيء  :وما هو احلرص؟ احلرص هو )) أحرص الناس ((اسم تفضيل 

 ؛واحلرص يستلزم بذل اهول ،فواته يسمى حرصا منالطمع يف الشيء مع اإلشفاق  ،مشفقا من فواته

                             )) ن احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز ( :وهلذا قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  شيخ الواو؟: الطالب

  ويش؟  الشيخ

  واة ؟واو حي الطالب:

  ة ؟ :حيوا الشيخ 

  مكتوب الواو أقول الواو أيش؟: الطالب

على حيوة هذا سلمك اهللا الرسم القدمي رسم املصحف القدمي على هذا الوجه فالعلماء رمحهم  :الشيخ

 ؛                                اهللا رأوا أن األوىل إبقاء الرسم القدمي العثماين على ما كان عليه وإال فإنه على حياة باأللف

  ؟ ملا يقرأ يغلط بعض الناس: الطالب

وهلذا اختلف العلماء يف هذه املسألة وأظن حكينا أقواهلم لكم وقلنا  ؛ما يفهم قرأما أي الذي  :الشيخ

هل جيب أن يبقى على الرسم العثماين أو جيوز أن ينقل إىل  :إن العلماء اختلفوا يف كتابة القرآن الكرمي

وأن القول  ،االصطالحي الرسم االصطالحي أو يفصل بني العامل واجلاهل؟ وذكرنا يف هذا ثالثة أقوال

يف وقت عثمان رضي اهللا عنه حني كتب املصحف على هذا ألنه لو كان الوضع  ؛الصحيح أنه جائز

ولكن مع ذلك  ؛؟ مقروءا والقرآن نزل مقروءا أو مكتوبا ؛االصطالح على غري هذا االصطالح لكتب به

القرآن التهجي ومل يتلقوه تلقيا من أفواه املشايخ يقولون  ن يتهجونخيشى منه يعين بعض الذي ... الذي

وهكذا وهلم جرا وهلذا من أهم ما يكون أن يكون  ،والربا بالواو ،والزكاة كذلك ،صالة أيضا صلوة

                                                               اإلنسان يتلوا كتاب اهللا على يد قارئ يلقنه حىت يعرفه متاما.

هنا  )) أحرص الناس على حياة )) يعين اليهود؛ ( لتجدنهم )) (( أحرص الناس على حياة (( طيب



معناه أم حريصني على احلياة وإن قل حىت لو ما جييئهم إال يعين نكر حياة ومل يقل على احلياة نعم؟ 

   عليها. ني]حريص[ همة ما هي احلياة الكاملة الطويلة ال أي حيا ؛حلظة فهم أحرص الناس عليها

من   هل هي مبتدأ )) ومن الذين أشركوا (()) اختلف املفسرون يف قوله:  ومن  الذين أشركوا قال: ((

وهذا وإن كان  ؛التقدير: ومن الذين أشركوا من يود أحدهم لو يعمريكون عما قبله و منقطع كالم 

 الناس ((      وهلذا الصواب الرأي الثاين أنه معطوف على قوله:  ؛حمتمال لفظا لكنه يف املعىن بعيد جدا

يعين اليهود  ، وأحرص من الذين أشركوا؛يعين ولتجدم أحرص الناس وأحرص من الذين أشركوا ))

واملشركون ما  ،أحرص من املشركني على الرغم من أن اليهود أهل كتاب يؤمنون بالبعث وباجلنة وبالنار

ألنه يرى أنه إذا مات انتهى األمر  ؛ذي ما يؤمن بالبعث يصري أحرص الناس على حياةيؤمنون بذلك وال

فهؤالء  ؛هي رأس ماله وال يرى هناك حياة أخرى ا يرى أيعود فتجد حيرص على احلياة اليت عادما 

وهذا الرأي هو الصواب ويكون من باب عطف اخلاص  ؛اليهود أحرص الناس حىت من الذين أشركوا

ص الناس ومن الذين املشركني من الناس فإذا أحر  ،عام أليش؟ ألن املشركني من أين؟ من الناسعلى ال

شركني من الناس فيكون أحرص حىت من هذا الصنف من الناس الذين ال يؤمنون امل أشركوا مع أن

  بالبعث.

والشرك تفاصيله ما هو هذا حمله، حمله إن شاء اهللا تعاىل يف   ؛أي باهللا )) من الذين أشركوا ((وقوله:  

وهذه األقسام  ؛كتاب التوحيد وأنه ينقسم إىل أقسام ثالثة كل قسم من التوحيد يقابله قسم من الشرك

  .ومنها أيضا ما يتنوع إىل خفي وجلي أي نعم؛ الثالثة هي كل منها يتنوع إىل أصغر وأكرب

  ؟ هو ويش 

  )) الذين أشركوا ومن (( الطالب:

ومن الذين أشركوا من يود  ((عىن اآلية: مفصلة عما قبلها وأن نأن هذه م :الوجه األول يقولون :الشيخ

أيش  )) يود (())  ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وقوله: (( )) أحدهم لو يعمر

ال على املشركني؟ إعلى من؟ اليهود و الضمري يعود  )) أحدهم ((وقوله:  ؛احلب والتمين ؟معىن املودة

والقول الثاين حيتمل أن يكون  ؛ال غريأما القول األول واضح أنه يعود على املشركني على اليهود؛ 

ىل إوحيتمل أن يكون عائدا  )) أشركوا ((اليهود ويصري انقطع الكالم عند قوله:  الضمري عائدا على

  أيهما أرجح يف نظركم؟ )) يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ((املشركني 

  الثاين أبلغ  الطالب:



  ما وجهه؟  ؛إنه يعود على املشركني ؟ أي نعم ؟الثاين أبلغ  :الشيخ

  ....ألف سنة فاليهود أعظم منهمأحدهم لو يعمر مبعىن أن املشركني يود  الطالب:

  ن اليهود يدخلون يف املشركني يعين عندهم شركإ :نقول  الطالب:

  ما واضح  ؛صحيح ال ال ما هو  :الشيخ

  : ..........الطالب

           إذا كان حممود  عىن الذي أشرنا إليهاملح السياق؟ فيه ترجيح يالسياق يعين؟ ترج هيرجح :الشيخ

نعم؟ يرجح ما أي املشركني يعين حممود يرى أن الضمري يعود على املشركني أرجح  )) يود أحدهم ((

 ؛إليه واملشركون هنا أقرب مذكور أن الضمري يف األصل يعود إىل أقرب :أحدمها ؛قال حممود أمران

أنه إذا كان املشرك يود أن يعمر ألف سنة وكان اليهودي أحرص منه على احلياة فيلزم أن يكون  :والثاين

ريجحه أن فإن الضمري يعود على اليهود  قلنا:ال ال؟ إذا إاليهودي يتمىن أن يعمر أكثر من ألف سنة و 

ألنه إذا   ؛فتبني أن األول أبلغ ؛الذي يتمىن ألف سنة من هم؟ اليهود أن ولكنه يدل على ؛السياق فيه

كان أحرص من املشرك الذي يتمىن أن يعمر ألف سنة وهو أعظم دليال على أم أي اليهود حيبون 

  احلياة. 

والعمر  ؛لتعمري؟ الزيادة يف العمريش معىن او  )) لو يعمر (( )) أحدهم لو يعمر ألف سنة ((وقوله: 

  .هو احلياة

د وكلما جاءت بعد و  ؛لو هذه هل هي شرطية؟ ما هي شرطية لكنها مصدرية )) لو يعمر (( وقوله: 

يودون لو أنهم  (( لو هنا مصدرية )) ودوا لو تدهن (())  ودوا لو تدهنوا فيدهون فهي مصدرية ((

)) يعين لو هذه مصدرية كلما جاءت لو بعد ود فهي مصدرية. ويش معىن  بادون في األعراب

 (( ، تعمريه ؛فيقال يود أحدهم لو يعمر يود أحدهم تعمريه ؛ل وما بعدها مبصدريؤ يعين مبعىن  ؟مصدرية

 السنة امليالدية أو السنة القمرية ؟والسنة هي العام وما املراد بالسنة هنا ؛معروف ألف سنة )) ألف سنة

   ؟

  امليالدية: الطالب

والكلمات إذا املسيح نبيا؛ب طيب التاريخ امليالدي هذا حادث واليهود ال يعرتفون امليالدية؟  :الشيخ

ن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرا في  وقد قال اهللا تعاىل: (( إ ؛أطلقت حتمل على املعىن الشرعي

اهللا للعباد إمنا هي  ه)) فامليقات الذي وضع كتاب اهللا يوم خلق السموات واألرض منها أربعة حرم



للناس واحلج كل  ،)) ملن؟ للعرب واحلج يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت باألشهر اهلاللية ((

إن التواريخ كلها ف ؛ما هو على دينالدين  أصل من األخري ليس مبنيا علىقبل تاريخ الولذلك  ؛الناس

لكن  ؛ألنه عالمة حسية ظاهرةاهلاليل  تاريخال، لتاريخ اهلاليلكلها على افيما نعلم  هذا  حدثإىل أن 

 تجاوز إىلاصطالحية حمضة ولذلك بعضها ي ؛؟ أبدا عالمتها حسية ظاهرة يه فرجنيةاإل هذه األشهر

فهي ما هي مبنية على  ؛واحد وثالثني  بعضها يرجع إىل مثان وعشرين بدون أي سبب وبدون أي علة

وجيعل السنة ثالثة عشر شهرا  ، أن حيول هذه األشهر إىل عدد ثابتنيوقد حاول بعض احلساب ؛أصل

ولكن رجال  ؛حاولوا أن جيعلها إىل عدد ثابت بدون أن تزيد األشهر مبدال من اثين عشر شهرا وبعضه

  الكنيسة قاموا على هذا وقالوا ما ميكن .

بإذن اهللا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى لجبريل فإنه نزله على قلبك  من كان عدوا قل ((

  ))  ورسله وجبريل وميكال فإن اهللا عدو للكافرينهللا ومالئكته  للمؤمنين من كان عدوا

  اآلية اليت قبلها ما أخذناها؟: الطالب

  أناقشكم فيها  ال.... :الشيخ 

  يشري إىل من يا ماهر؟  )) من كان عدوا لجبريل ((قوله:  

  . ...يأخذون . الذين : الطالب

  من الذي قال؟ ؟ نعم؛هو عدو لنا :الشيخ

  اليهود: الطالب 

  ؟ ؟ ما حضرت فيها قراءات غامن ))جلربيل((طيب قوله:  اليهود نعم. :الشيخ 

  جربائيلجربيل وجربئيل  الطالب:

  جربائيل ملك وال نيب؟ ؛أحسنت  :الشيخ

  ملك : الطالب

  أيش؟ب ؛كل؟ نعممو  كمل  :الشيخ

  بالوحي  الطالب:

مصطفى؟  ؛جواب الشرط أو دال عليه )) هل هذا فإنه نزله (( كل بالوحي. طيب قوله:مو   :الشيخ

  دال عليه الطالب:

  وين جواب الشرط؟ :الشيخ 



   ؛اجلملة : الطالب

  وين اجلملة؟ :الشيخ

  ..... : الطالب

  ؟ هقوله إنه دال عليه ختالف إذا هو جواب الشرط ختالف مصطفى يفيعين أي نعم   :الشيخ

  خالفأ الطالب:

  واخلالف إىل اخلري خري   :الشيخ

ليس جواب الشرط وإمنا  وأن هذاهذا جواب الشرط  )) فإنه نزله (( هي جواب للشرط.... :الطالب 

   . . .حمذوف تقديره علة جلواب الشرط وجواب الشرط هو 

  ما تقولون يف هذا اجلواب ؟ صحيح. وأيهم أقرب يا وليد؟   :الشيخ

  األقرب؟  الطالب:

  نعم  :الشيخ

  ؛األقرب أنه حمذوف: الطالب 

   األقرب أنه حمذوف  :الشيخ

  رجحتهالطالب: الذي 

  ما تقولون يا حممد؟  رجحته أنا ال رجحته ؟إو  رجحتهالذي   :الشيخ

   األرجح أا جواب شرط: ال  لطالبا

  ألن األصل؟  ؛نعم جواب شرط؟   :الشيخ 

  ألن األصل وجود جواب الشرط الطالب:

 ما يعين تقدير ذا األسلوب يضاأ ... مث إن قوله: ،األصل عدم احملذوف ،عدم احلذف   :الشيخ 

         :الصواب أن قوله ؛لكنه يف هذا املقام ما ينبغي ؛)) كمقل موتوا بغيظ(( ينبغي وإن كما يقول 

 )) فإنه نزله ((لكن ما وجهه يا عبد الكرمي؟ ما وجه ارتباط قوله:  ؛هو جواب الشرط )) نزلهفإنه  ((

  ؟ )) كان عدوا لجبريل من ((بقوله: 

    : .......الطالب

  ناحية املعنوية؟ النحو جواب للشرط، من الال من الناحية املعنوية وإال من ناحية   :الشيخ

  ..... )) فإنه نزلهمن كان عدوا لجبريل  ((: الطالب



  لكن ما وجه ارتباط جواب الشرط بفعل الشرط من الناحية املعنوية ؟   الشيخ:

وجربيل عليه السالم  ،بيثةاخلشياء ألجربيل عدو هلم فالعدو دائما يأيت بأ إن يقولون نالذييعين  الطالب:

  نزلة من اهللا فهو يأيت بأشياء خرياملشياء األيأيت ب

فإنه ليس فيه من  )) من كان عدوا لجبريل ((املعىن فيكون علة للحكم يعين كأنه جواب    الشيخ:

وهذا ال ينبغي أن يكون سببا للعدواة نعم؟ ويف البالغة  ،أوصاف ما يعادى عليه إال أنه نزله على قلبك

وقال  ، هذا شبيه به؛و تأكيد املدح مبا يشبه الذم هذا شبيه بهتأكيد الذم مبا يشبه املدح  :يقولون

  . "الكتائب قراعبهن فلول من      وال عيب فيهم غير أن سيوفهم :"الشاعر: 

طيب إذا فالصواب  ؛لكن تأكيد الذم مبا يشبه املدح ؛ال مدح؟ مدحإما م عيب إال هذا وهذا عيب و 

  أن هذا هو جواب الشرط. 

نزله  ((؟ ملاذا اختري القلب  عبد اهللا؟ نعمو  ؟ما حضرت؟ ملاذا اختري القلب )) على قلبك ((وقوله: 

 ؟ص اهللا القلبختملاذا أ من جييب عليك؟ حسني؟ أصلحكم اهللا طيب :ما قال )) على قلبك

  امساعيل؟

  والعلم  ألنه موضع الوعي الطالب:

  املراد بإذن اهللا هنا؟ )) بإذن اهللا ((طيب قوله تعاىل:  والفهم. موضع الوعي  الشيخ:

  بأمر اهللا  الطالب:

  ؟ بأمر اهللا؟ صح   الشيخ:

  املراد املشيئة اليصح: الطالب

   نعميصح  مراده املشيئة. واإلذن ينقسم إىل قسمني نبدأ بالشرح اجلديد اآلن؟ ....  الشيخ: 

إذن اهللا  ؛فما تعلق باألحكام الشرعية فإنه إذن شرعي ؛اإلذن ينقسم إىل قسمني إذن كوين وإذن شرعي

لق باألحكام الكونية كاخللق عوما ت ؛حكام الشرعية فهو شرعيفما تعلق باأل : شرعي وقدري؛نوعان

))  قل آهللا أذن لكم أم على اهللا تفترون قال اهللا تعاىل: (( ؛والرزق والتدبري وغري ذلك فهو إذن قدري

حرموا ما شاءوا وأباحوا ما  ،ألنه قدرا قد أذن هلم ألم فعلوا هذا شرعي؛ال قدري؟ إشرعي و  ؟أيش هو

  )) شرعي أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اهللا شاءوا نعم؟ ((

  شرعي؟ الطالب: 

  شرعي؟على أنه ويش الدليل   الشيخ: 



  )) شرعوا :((الطالب

هذا الذي شرعوه من الدين  ،وأيضا هو قدرا مأذون فيه )) شرعوا لهم من الدين قوله: ((  الشيخ: 

فهم شرعوا من الدين ما مل يأذن به  ؛لو مل يؤذن فيه قدرا ما وقع ، يؤذن ما وقعو ملقدرا مأذون فيه ول

)) ما قولكم يف هذا اإلذن شرعي  من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه((   ذن به قدراأاهللا شرعا ولكنه 

  وال كوين قدري؟ 

  شرعي و كوين: الطالب

 )) يشفع (()) هذا كوين ألنه يتعلق بالتدبري والفعل من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه((   :الشيخ 

  .فيكون املراد باإلذن هنا اإلذن الشرعي نعم؟ نعم اإلذن الكوين القدري ؛فعل يتعلق بإذن اهللا وقضاءه

من حيث املعىن ما تعلق باألحكام الشرعية فهو  :قلنا ؛الفرق بينهما من حيث املعىن ومن حيث األثر 

الفرق بينهما من حيث األثر: اإلذن  ؛وما يتعلق باألحوال واألمور الكونية فهو إذن كوين ؛شرعيإذن 

  ؛أما اإلذن الكوين فالبد أن يقع ؛الشرعي يقع فيه املأذون وقد ال يقع

 ((    ن الشرعي يكون مما رضيه اهللا وأحبه اإلذ كثري:ال قصدي الفرق الثاين أيضا من   ،الفرق الثالث 

 ؛)) واإلذن الكوين قد يكون مما يرضاه اهللا وقد يكون مما ال يرضاه اهللا ورضيت لكم اإلسالم دينا

أي القسمني هذا؟  )) نزله على قلبك بإذن اهللا ((عندنا يف اآلية: الذي طيب هنا  ؟مفهوم يا مجاعة

    القدري

 :يعين )) نزله (( :من الضمري يف قوله ؟حال من أين ،حال )) مصدقا (())  مصدقا لما بين يديه ((

ألن ما بني يديه قد  ؛أي ملا سبقه )) بين يديهلما  ((وقوله:  ؛نزله حال كونه مصدقا ملا بني يديه

وتصديق  ؛تقدمت واملراد مبا بني يديه التوراة واإلجنيل وغريمها من الكتب اليت أخربت عن نزول القرآن

أنه جاء مطابقا ملا  :الثاينالوجه و  ؟ال الإالقرآن هلا له وجهان: الوجه األول أنه شهد هلا بالصدق و 

  ألا هي أخربت ذا القرآن فجاء مصدقا هلا. ؛فقد صدقها وقوعا ؛أخربت به

واهلدى معناه الداللة أي داللة وقد يراد به  )) هدى ((على مصدقا  ةمعطوف )) هدىو  ((وقوله:  

يهدي به من اتبع  فإن اهللا تعاىل يقول: (( ؛التوفيق والقرآن كذلك هداية  مبعىن داللة ومبعىن توفيق

ألن هداية الداللة ملن تبع رضوان اهللا وملن مل  ؛)) وهذه هداية التوفيق بال ريب رضوانه سبل السالم

أي  )) بشرى (( )) هدى وبشرى ((وقوله:  تكون إال ملن اتبع رضوان اهللا. يتبع لكن هداية التوفيق ال



فبشرهم بعذاب  مثل قوله تعاىل: (( ضروقد تأيت يف اإلخبار مبا ي ؛البشارة والبشارة اإلخبار مبا يسر

  . )) أليم

املراد باإلميان هنا اإلميان الشرعي ال اإلميان اللغوي الذي هو مشهور بني الناس  )) لمؤمنينل ((وقوله: 

ولذلك خيتلف مع  ؛احلقيقة ما هو ليس مطابقا للتصديقيف هو جمرد التصديق على أن اإلميان  و

مثل  ما هيصدق به لكن  :أو يقال ،صدق به :آمن به وال يقال :ميان يقالاإلف ؛التصديق يف املتعلق

وهلذا قال بعض العلماء  ؛مث إن اإلميان يدل على أمن واستقرار ؛خراآلاإلميان ،ليست على غرار آمن به

ألن قول ابراهيم عليه الصالة  ؛وهذا قد يكون فيه نظر ؛إنه يكون يف األمور الغيبية من األمور احملسوسة

)) فهنا ازداد قلبه بأمر  قلبي ولكن ليطمئنأولم تؤمن قال بلى  قال (( :السالم ملا قال اهللا له

ميان يكون مبا يشاهد فدل هذا على أن اإل )) الذين يؤمنون بالغيب ((وأيضا يقول اهللا تعاىل:  ،حمسوس

فائدة على كل حال اإلميان هنا هو يف احلقيقة: التصديق املتضمن  )) بالغيب ((لقوله:  وإال مل يكن

أما  ،للقبول واإلذعان قبول يف األخبار وإذعان يف األحكامللقبول واإلذعان ال بد من أن يكون متضمنا 

وقد ذكرنا كثريا من شواهد هذا بأن جمرد تصديق  . ...إذا مل يكن قبول وال إذعان فليس بإميان حىت لو

   ليس بإميان.

 هدى وبشرى ـ((متعلق ب )) للمؤمنين (( :)) قوله هدى وبشرى للمؤمنين يقول اهللا عزوجل: (( مث 

ألن  ؛إشكاله يفوإن قلنا باألوىل ف ،ال إشكالفإن قلنا بالثاين  ؛ ؟ بالثاين فقط ال بالثاين فقطإو  ))

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس و  القرآن هدى للناس كما قال اهللا عزوجل: ((

حيتاج إىل بيان ما مجيعا فإنه  تعلق دى وبشرى امل قلنا إن ذا)) وحينئذ إ بينات من الهدى والفرقان

إن املراد باهلداية هنا هداية  :ووجه اجلمع أن يقال )) هدى للناس ((وجه اجلمع بينه وبني قوله تعاىل: 

إنا ((    واهللا تعاىل يقول يف القرآن عن اإلنسان:  ؛دي به إال املؤمنونتويهبه يعين ما ينتفع  ،االنتفاع

يعين فإن اهللا قد هداه السبيل  ؛سواء كان شاكرا أو كفورا)) يعين  هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا

  نعم؟ لكن من الناس من يكون شاكرا ومنهم من يكون كفورا هبينه له وأظهره وأوضح

  ؟........: الطالب

   . إال تأيت لكن مقيدة، ما تأيت إال مقيدة ، ما تأيت إال مقيدة  الشيخ:


